'ఇరు ... మా'

1

'ఇరు ... మా'

- నిరమ్లాదితయ్
ర్

ళంబి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
23వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం - ప
ఉత
ర్ శం

పత
ర్ ం

'ఇరు మా',
అనన్ది సీత, మాటలు తుర్ంచి విస, విస వెళిల్పోవాలనన్ ఆదృత, వనిత ముఖంలో చూసి.
'అబేబ్, వెళాళ్లి ఆంటీ. పాపని బాలే కాల్స నుంచి, బాబుని ఫుటాబ్ల పార్కీట్స నుంచి పిక అప చేయాలి', వనిత, సీతకు చేయి ఊపేసి,
వడి వడి గా ఒకిక్ంత రిలీఫ తో తన సాయం కాలం జాగింగ తిరిగి మొదలుపెటిట్ంది.
విశవ్ం ఆపుకోలేకుండా నవవ్సాగాడు. విశవ్ం నవువ్తాడాని ఓ క్షణం ముందే అనుకునన్ సీత 'ఇక ఆపండి మీ నవువ్', రాని కోపానిన్
ముఖంలో పులుముకొని చెపిప్ంది.
40 ఏళుళ్ కలసి జీవించిన తరువాత, కోపం తెచుకోవడం కషట్మే. అదీ సీత, విశవ్ం ల లాగా ఉనన్వారికి. వారి అనోనయ్త, ఏళుళ్ గడిచే
కొలది ఎకుక్వవుతూనే ఉంది. విశవ్ం దానికి కారణం ఇదద్రూ కృషి చేయడం అనుకుంటాడు. సీత భగవంతుడిచిచ్న వరం అనుకుంటుంది.
సీత పెదద్ కుటుంబంలో నుంచి రావడం వలల్ చుటూట్ మనుషుయ్లు ఉండాలని కోరుకుంటుంది. పిలల్లతో ఆడుకోవడం మరీ ఇషట్ం. విశవ్ం ని
నముమ్కొని ఆ ఊరు ఈ ఊరు అని చివరకు దేశాలు తిరిగి, అదిగో ఈ ఫాల్రిడా లో సిథ్రపడాడ్రు. సముదర్ం ఒడుడ్న, ఎకక్డ చూసినా, పచచ్దనం,
హైదరాబాదు సంకార్ంతిని గురుత్కు తెచేచ్ అటు చలి, ఇటు వేడి కానీ వాతావరణం, ముఖయ్ంగా సోన్ పడకపోవడం, సీత విశవ్ంలకి నచిచ్ంది.
దానికి తగటుట్ తామునన్ కమూయ్నిటీ లో , చినన్ చినన్ కొలనులు, వాటి చుటూట్ ఇళుళ్, పచిచ్క బయళుల్, పాలమ్ , పూలు పూసే మాగోన్లియా,
కెర్ప మిర టల చెటుల్, జాగింగ, వాకింగ కని మలుపులు తిరుగుతూ అనిన్ ఇండల్ను కలుపుతునన్ కాలి దారులు, వారికి నచేచ్ పర్శాంతత
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పర్సాదించింది. అలాంటి కమూయ్నిటీ లో తెలుగు వారు, తమిళులు చాలా మందే ఉండడం సీతకు మరీ నచిచ్ంది. సీత తమిళ నాడు లో
పెరిగిన వారి పూరివ్కులు తెలుగు వారు కావడంతో ఇంటోల్ తెలుగులోనే మాటాల్డుతారు. ఆ తెలుగుకి కొంత తమిళ సువాసనలు అబబ్డంలో
ఆశచ్రయ్ంలేదు. అందుకే ఉండమన డానికి సీత 'ఇరు మా' అంటే విశవ్ం కు ముదేద్. అలాంటి తెలుగు తమిళ మిళిత పదాలు విని విశవ్ం
మొదటోల్ సీతను, ఆట పటిట్ంచినా, ఆ పదాల వెనకునన్ పర్వాసాంధుర్లు భాషా మమతని చూసి, వాటిని అభిమానించ కుండ లేక పోయాడు.
సాయంకాలంలో, అలా కాలి దారిన కమూయ్నిటీ అంతా ఓ రెండు మైళుళ్ నడవడం, వెలుగుంటే ఇంటి బయట పూల మొకక్లు,
పొదలు టిర్మ చేయడం, ఆ తోట పని చేసుత్నన్పుప్డు కాలి దారిన పోతునన్ వారితో, హాయ అని పలకరించడం, తెలిసిన వారైతే కబురుల్
వేసుకోవడం సీతకు అలవాటు. విశవ్ం సీతతో పాటు ఉనాన్ పలకరిసేత్ కానీ పలకడు. ఓ పర్శాంతతో కలిసిన చిరు నవువ్ మటుకు ముఖంలో
వెలుగుతూనే ఉంటుంది.
పడమట సూరుయ్డు ఎఱఱ్టి అందాలు ఆకాశంలో పులుముతునన్ అలాంటి ఓ అందమైన సంధయ్ వేళనే, వనిత సీతకు తటసథ్ పడింది.
కానీ చుటూట్ ఉనన్ పర్కృతి అందాలు సీతకు ఎపప్టి లాగా ఆనందానిన్ కలుగచేయలేదు. వనిత ఆగకుండా వెలిపోయిందే అనన్ వెలితి,
సీత ముఖంలో అటేట్ పెటేట్సాడు విశవ్ం.
'వనిత వాళాళ్యనని ఇంటికి పంప మనే కదా, వనితతో చెపాప్లనుకునాన్వు. అది ఊహించే పారిపోయింది వనిత', నవేవ్సాడు
విశవ్ం.
'అదేం కాదు. వాళళ్ బిడడ్లిన్ తీసుకొని రావాలంట. తీరుగా ఫోన చేసాత్ను లెండి', అంది సీత ఒకిక్ంత ఉడుకుక్ంటూనే.
'కరెట్న రాడ, వేయడమే కదా, నేను వేసేసాత్ను', ఎందుకు అవసథ్ పడతావు', అనునయంగా అనాన్డు విశవ్ం.
ఇకక్డ సిథ్ర పడిన అందరి లాగే, విశవ్ం కూడా ఇంటి పనులనీన్ చేసుకోవడానికి అలవాటు పడిపోయాడు. చినన్ చినన్ పల్ంబింగ,
ఎలకిట్ర్క, లాండేస్క్పింగ పనులు చక చక చేయగలడు. ఆ పనుల కని, కావాలిస్న, పనిముటుల్ గాయ్రేజ లో చాలానే ఉనాన్యి. 'హోం డిపో' లో
షాపింగ చేసుత్నన్ంత హుషారు 'మేసీస' లో ఉండదేమి అనన్ ఆలోచన, కొంచెం జెండర బయాస చూపెటిట్నాన్, విశవ్ం విషయంలో నిజమే.
వయసుస్లో ఉనన్పుప్డు, ఎనిన్ సరక్స ఫీటుల్ చేసినా పరవాలేదు, 70 ఏళుళ్ దాటిన తరువాత అవసరమా, ఎవరైనా హాండీ మాన ను
పిలిపిదాద్మని సీత పర్యతన్ం. కరెట్న రాడ మొనన్నే పడిపోయింది. నిచెచ్న వేసుకొని ఎకిక్, ఎల టిర్క డిర్ల తో, సూర్క్లు బిగించాలి. చినన్ పనే
కదా అని, తెలిసిన వారి సహాయం కోసం సీత వనిత కనిపిసూత్నే అడిగింది. ఇలాంటి పనులేవో తగులాత్యి అనన్ సికస్త్ సెనస్ బాగా పెంచుకునన్
యువ తరం, వనిత లాగా, సీత కందకుండా జారుకుంటునాన్రు.
విశవ్ం కు సీతను చూసేత్ జాలి, అంతకు మించి ఉదేవ్గమైన పేర్మ కలిగింది.
'ఎందుకు అవసథ్ పడతావు సీత, ఇదద్రం మంచి ఆరోగయ్ంగానే ఉనాన్ం, రోజు కావలసినంత వాయ్యామం చేసుత్నాన్ం, కరెట్న రాడే గా,
చిటికెలో బిగించేదాద్ం. కావాలంటే నిచెచ్న పకక్నే నీవు నిల బడు' అంటూ విశవ్ం గరాజి లోనుంచీ నిచెచ్న ఇంటిలోకి తీసు కెళాల్డు. సీత ఎలకిట్ర్క
డిర్ల, టూల కిట తీసుకొని విశవ్ంను అనుసరించింది. ఓ ఐదు నిముషాలోల్ విశవ్ం సీత పని ముటుల్ అందిసూత్ ఉంటే రాడ బిగించేశాడు.
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'ఈ పనికే, ఎందుకు వాళళ్ని వీళళ్ని అడుకుక్ంటావు', సీతతో మెతత్గానే చెపాప్డు విశవ్ం.
'మీరు పడబోతారని భయం. నాను ఏమి చేసుత్ను?' అంది సీత.
విశవ్ం కు సీత కళుళ్ చెమమ్గిలాల్యనిపించింది. సీత భజం పై చేయి వేసి మెతత్గా నొకాక్డు విశవ్ం.
గరాజీలో సామానుల్ తిరిగి పెటేట్సి, గరాజి తలుపు మూసి, ఇంటోల్కి వసుత్ంటే, ఫోన మోర్గింది.
లకీష్ నుంచి. వాళాళ్యన మాధవ టార్వెల జాబ అంటూ వారంలో ఓ శని ఆది వారాలు మాతర్ం ఇంటోల్ ఉంటాడు.
'వినాన్రా ఆంటీ... 'ఇరమ్' తుఫాను ఫోల్రిడా వైపు వసుత్నాన్దట', అంది లకిష్.

'అవును టివిలో చూసిత్ని. ఫోల్రిడా నిండా తుఫాను నేలే కదా లకీష్', అపప్టికే జనాల హడావిడి టివిలో చూసిన సీత అంది.
'ఈ సారి తుఫాను మన ఊరి వైపే వసుత్నన్దట. గార్సారీ సోట్ర కి వెళాళ్రా. అనీ అరలు ఖాలీనే. నీళల్ కేనుల్, బేటరీలు, పాలు, తిండి కేనుల్,
అనీన్ ఖాళీనే. '
'సోట్ర కి పోలా. ఇంటోల్ ఉనన్దాంటోల్ సరిపెటుట్కోవచుచ్. ఎందుకు అవసరం. రెండు రోజుల కంటే ఎకుక్వ తుఫాను ఉండదు. బినేన్,
మనోళుల్ బెదిరిపోతావుండారు', నవువ్తూ అంది లకీష్.
'సి ఎన ఎన చూడండి, బరుబ్డా దీవ్పంలో ఇండుల్ అనిన్ అగిగ్పెటెట్ల లాగా దవ్ంసం అయియ్పోయాయి. మా కజిన అటాల్ంటా లో
ఉంటునాన్రు. మేము రేపు కారులో పోతునాన్ము. మీరు వసాత్రా? ఇపప్టికే అటాల్ంటా వరకు రోడుడ్ పకక్నునన్ మోటలస్ అనిన్ బుక
అయియ్పోయాయి. మీరు తవ్ర పడండి', అంది లకీష్
'విశవ్ం తో మాటలాడి తిరుగా ఫోన చేసాత్ లకీష్', అని సీత ఫోన పెటేట్సింది.
సీత విశవ్ం కు చెపుప్దామనేసరికి, విశవ్ం టీవీ లో ఇరమ్ పై వసుత్నన్ వారత్లను చూసుత్నాన్డు. సీత లకిష్ చెపిప్న విషయాలూ చెపిప్,
మనమూ బయలు దేరుదామా...మోటలస్ చూడండి అని చెపిప్ంది.
విశవ్ం, ' సీతా, గత రెండు రోజులూ, ఈ తూఫాను గురించి వింటూనే ఉనాన్. అది మన ఊరు వైపు వచిచ్నా, మన ఉనన్ ఇలుల్ కొతత్ది.
బిలిడ్ంగ కోడుల్ మారాచ్రు. మన ఇలుల్ ఇలాంటి తుఫానులు తటుట్కో గలవు. అసలు అలా కారుల్ పటుట్కొని , పోతునన్వారితో, హైవేయలే జామ
అయియ్పోతునాన్యట. తెలిసిన మనింటోల్ ఉండడం కంటే ఇలా రోడుల్ పటుట్కొని, బిలిడ్ంగ గటిట్దనం తెలియని, మోటలస్ వెదుకోక్వడం
పర్మాదకరం అనిపిసుత్ంది. నా మాట నముమ్. అంతా రీసెరచ్ చేసా. ఇంటోల్ అనిన్ వసుత్వులునాన్యి. వి ఆర గుడ', సీత భుజం నొకాక్డు.
మరుసటి రోజు సీత లకిష్ కి రావడంలేదని చెపుత్ండగానే విశవ్ంకు సురేష నుండి ఫోన వచిచ్ంది. తమ వరుసలోనే సురేష వాళల్కు
ఇలుల్ ఉంది. కెనడా సిటీజనిష్ప ఉంది. ఇకక్డ తాతాక్లిక వీసా పైన పని చేసుత్నాన్డు.
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' విశవ్ం గారు ఇరామ్ వారత్లు చూసుత్నాన్రు కదండి. బిర్టిష వరిజ్న దీవ్పాల లో మొతత్ం ఇలుల్ కూలి పోయాయి. ఫైల్టస్ చూసాను.
డొమెసిట్క టికెటుల్ ఇంకో మూడు రోజులు దొరకడం లేదు. అదృషట్వశాతుత్, కెనడాకు దొరుకుతునాన్యి. మీరు ఇకక్డే ఉండ దలచుకునాన్రని,
వాటస్ అప మెసేస్జిలో చూసా. కొంచెం మా ఇలుల్ చూసుకోండి' అని చెపిప్ హడావిడిగా ఫోను పెటేట్సాడు.
విశవ్ం తాము ఉండడానికి తీసుకునన్ నిరణ్యం వెనకాల ఉనన్ విషయాల గురించి చెపిప్, కొంత మందిని ఒపిప్ంచే పర్యతన్ం చేసినా,
లాభం లేక పోయింది. ఫేస బుక, వాటస్ అప, టీవీ , ఇండియానుంచి బంధు జనాల ఘోషతో I-75, I-95, ఫోల్రిడా టరన్ పైక హైవేల పైన
బంపర టు బంపర టార్ఫిక.
విశవ్ం ఉనన్ వీధిలో ఉనన్ తెలిసిన తెలుగు, గుజరాతీ, తమిళ కనన్డ వారు అటాల్ంటా, మెంఫిస, షారెల్ట, అంటూ గంటలకొదీద్, పిలల్
పాపాలతో, రోడల్ మీద డైరవ చేయడం మొదలెటాట్రు. చాలామంది, ఓ పది కేనల్ గాయ్స కూడా డికీక్లలో పెటుట్కునాన్రు. గాయ్స దొరకదనన్
ఆతుర్తతో కావలసిన దానికి మించి కొనడం, పోలోమని ఇలా ఇనిన్ కారుల్ రోడుడ్ మీదకి రావడంతో నిజంగానే గాయ్స సేట్షన లనీన్ మూత
పడిపోయాయి. గాయ్స అయియ్ ఆగిపోయిన కారల్తో, హైవేలు మరింత గందరగోళం గా తయారు అయాయ్యి.
'అందరూ పోయిడిస్ నారు.ఇంటి ఎదురంగా ఆ వనితా, పర్శాంత వాళళ్ ఫామిలీ దా ఉండారు. విశవ్ం మనం చేసేది సరిదానా',
కొంచెం సంశయం గానే అడిగింది సీత.
' పర్సాద వాళుల్ కాక ఆ మూడో ఇంటోల్ ఎడ వాళుళ్ంటునాన్రు. ఎడ తో మాటాల్డాను. తను కూడా ఇకక్డ ఉండడమే సేఫ అనాన్డు.
మనం ఎవాకూయ్షన జోన లో లేము. మన దగగ్రునన్ సూక్లస్ అనీన్ షెలట్ర లు లాగా మారేచ్శారు. టైరలరస్ లో ఉనన్ వారు, ఇలుల్ లేని వారందరు
షెలట్ర కు పోతునాన్రు. మనం ఎతుత్ పర్దేశంలో ఉనాన్ం. నీటి వరద భయం లేదు. ఇళల్ను గటిట్గా ఇలాంటి తుఫానుకు తటుట్కునే లాగా కటాట్రు.
వి ఆర సేఫ', విశవ్ం అనాన్డు.
మరుసటి రోజే ఇరామ్ ఫోల్రిడా నేల పై అడుగిడుతుంది. విశవ్ం సీత లు బయట లానలో ఉనన్ ఔటోడ్ర ఫరిన్చర అంతా ఇంటోల్కి
తరలించారు.
రేపు రాతిర్ నిదర్ ఉంటుందో లేదో అని తొందరగానే ఆ రోజు పడక చేరారు, విశవ్ం సీతలు. సీతకు నిదర్ పటట్డం లేదు. గత కొదిద్
రోజులుగా మీరు కూడా ఇలుల్ వెకేట చేసి ఎకక్డికో ఒకచోటికి పార్ణాలు గుపెటిట్లో పెటుట్కొని పారిపోండి అనన్ పీర పెర్షర పెరిగి పోయింది.
విశవ్ం తపుప్చేయడని నమమ్కం. జీవితంలో ఇంత దూరం పర్యాణం చేసిన తరువాత వచేచ్ మైండ సెట కూడా కారణం కావచుచ్. ఆ
విషయాలు మాటాల్డుకుంటూనే నిదర్లో జారుకునాన్రు.
పొదుద్నేన్ ఫోన మోర్గింది. విశవ్ం ఫోన తీసుకునాన్డు.
పర్శాంత నుంచి.
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' విశవ్ం గారు గుడ మారిన్ంగ. నిదర్ లేపానా..సారీ అండి.కొంచెం కారు రైడు కావాలి. మా ఆఫీస సేన్హితులు ఫోన చేశారు. మన
కౌంటీ బడిని నినన్నే మరో షెలట్ర గా తెరిచారు. రాతేర్ పోయి మా ఫెర్ండస్ తో సహా రిజిసట్ర చేసాను. అకక్డ పారిక్ంగ సేప్సు లేదు. పీల్జ మీరు
డార్ప చేయండి. ఇంకా ఓపెనింగస్ ఉంటే మీరు షెలట్రుక్ మారొచుచ్'
'అరే, మీరుంటారనుకునాన్ం పర్శాంత. మీరు వెళిల్ పోతునాన్రా? మనం ఇకక్డ మన ఇండల్లో ఉండడం సేఫ కదా. షెలట్ర దేనికి.
ఇండుల్ లేని వారు, టైరలర లాంటి నిలకడ లేని ఇండల్లో ఉండేవారు, ఫల్డ జోన లో ఉండే వారికి షెలట్ర,' అనాన్డు విశవ్ం.
పర్శాంత ఇబబ్ందిగా నవువ్తూ,' ఉండాలనే అనుకునాన్ం విశవ్ం గారు. కానీ చూశారుగా, ఇరామ్ దారి మారింది. ఇపుప్డు ఫోల్రిడా
పశిచ్మ తీరం తాకుతుంది అంటునాన్రు. ఇపప్టికే, కూయ్బా, బహమ దీవ్పాలలో అంతు లేని నషట్ం కలిగించింది. ఇండియా నుంచి మా
బంధువులు, ఇకక్డ మా సేన్హితులు ఒకటే గొడవ. ఇక ఇపుప్డు అటాల్ంటా అలా పోవడం కుదరదు. షెలట్ర లో మన వారు చాలా మంది
నినన్నే చేరిపోయారు. తిండి కూడా అకక్డే పెడుతునాన్రట. వంట వండాలిస్న పని కూడా లేదు. హాయిగా కారుడ్ గేమస్, కబురుల్ చెపుప్కుంటూ,
టైం పాస చేసుకోవచుచ్. మీరు రండి' అనాన్డు.
పది

నిముషాలు ఇవవ్మని, సీత కు విషయం చెపప్ండంతో, ఇదద్రూ పర్శాంత వాళళ్ కుటుంబానిన్ షెలట్రోల్ డార్ప చేయడానికి

తయారయాయ్రు. విశవ్ం వాన తీసుకొని, పర్శాంత , వాళాళ్విడ, ఇదద్రు పిలల్లు, వారి తో తెచుచ్కునన్ కొనిన్ బాయ్గులు వాన లో సరుద్కోగా షెలట్ర
కు బయలు దేరారు. దగగ్రే ఉంది షెలట్ర. పది నిమిషాలు కూడా పటట్లేదు. పారిక్ంగ నిండి పోయింది.

సీతనే డైరవ చేసుత్ండంతో , సీతను

అలాగే రనిన్ంగ లో ఉండమని, విశవ్ం పర్శాంత వాళల్కు తోడుగా షెలట్ర కి వెళాళ్డు. పర్శాంత అపప్టికే రిజిసట్ర అయియ్ ఉండడం తో వెంటనే
లోపలికి వెళిళ్ పోగలిగాడు.
' మీరు రిజిసట్ర చేసుకొని మాతో పాటే వచేచ్యండి విశవ్ం గారు', అంటూ ఇంకా షెలట్ర కోసం లైనోల్ నిలబడిన వరుస వైపు
చూపెటాట్డు.
'ఓహ నో పర్శాంత. నేను నా హోమ వరక్ ముందే చేసుకునన్. వి ఆర సేఫ అట ఔర హోమ. మా ఇంటోల్నే ఉంటాం. మీకు ఇకక్డ
నచచ్క పోతే, మా ఇంటికి మీరే వచేచ్యండి. కలసి ఉండొచుచ్. టేక కేర', అంటూ విశవ్ం వీడోక్లు తీసుకునాన్డు.
షెలట్ర బయటకి వసేత్ ఓ గొపప్ పర్శాంతత. ఎంతో నిశశ్బద్నాగ్ అనిపించింది. పకుష్లు అరవడం లేదేందుకో అనుకునాన్డు విశవ్ం,
నవువ్తునన్ సీత కళళ్లో కళుళ్ కలిపి. అపర్యతన్ంగా విశవ్ం పెదవుల పైన చిరు నవువ్ వచేచ్సింది. సీత పకక్నుంటే చాలు, తుఫాను లో
కొటుట్కొని పోయినా, నవువ్తూ నే పోవచుచ్. సీత ఉనన్ వాన వైపు దారి తీసుత్ంటే, వాన వెనుకనునన్ టర్క దగిగ్ర ఓ హిసాప్నిక కుటుంబం
విశావ్నికి కనబడింది. ఓ నలబై వయసుస్ ఉనన్తను, కుటుంబ పెదద్ ఉండొచుచ్, ఏదో హడావిడిగా భారయ్ తో నేమో చెపుత్నాన్డు. ఆవిడ పకక్నే
కూరుచ్నన్ ఇదద్రి చినన్ అమామ్యిలు ఓ 10 ఏండుల్ ఉంటాయేమో, కూడా వరీర్డ గా కనిపించారు . విశవ్ం అపర్యతన్ం గా సీత ను ఆగమని
చేతోత్ సంజఞ్ చేసూత్, ఆ టర్క దగగ్రునన్ అతని దగగ్రికి వెళాళ్డు.
'హలో, అనీథింగ ఐ కెన హెలప్?', ముందు చినన్ పిలల్ల తో కళుళ్ కలిపి, తరువాత ఆ పిలల్ల అమమ్, టర్క దగగ్రునన్ మనిషిని
ఉదేద్శించి, నవువ్తూ అడిగాడు.
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' ఓహ షెలట్ర ఐస ఫుల, నీడ టు ఫైండ అనొథెర', నవువ్తూ సమాధానం ఇసుత్నాన్, ముఖం లో కలవరం ఛాయలు సప్షట్ంగా
కనిపిసుత్నాన్యి.
' చెపూత్నే ఉనాన్. నినన్ తన పని నుండి వచేచ్సరికి అరధ్ రాతిర్ దాటింది', వాళాళ్విడ విశవ్ంతో అంది. తను బిలిడ్ంగ కాంటార్కట్ర అని,
తుఫాను దెబబ్తో షుటట్రస్ వేయడం లాంటి పని బాగా దొరికింది, అందుకే ఆలసయ్మైంది. కానీ ఇదివరకు షెలెటరల్లో సథ్లం సులభంగా
దొరికేది. ఈసారి అనిన్ ఫుల అయియ్పోయాయి అంటూ విశవ్ంతో వాపోయాడు.
పర్శాంత లాంటి వారు కారణమా? తుఫానుకు తటుట్కోగల ఇండుల్ ఉనన్ పర్శాంత లాంటి వారు, ఇలా సరైన ఇండుల్ లేని వారి కోసం
ఏరాప్టు చేసిన షెటల్ర వెదుకోక్వడం, తపప్ని పించింది. కానీ ఎవరి నిరణ్యాలు వారివి. వాటికవే సరి అయియ్నవి.
అపుప్డే పరిచయం అయియ్న వయ్కిత్ హోసే అని, ఆయన భారయ్ జెనిన్ఫర, ఇదద్రు అమామ్యిలు ఫోల్రా, ఫియోన అని పరిచయం చేశాడు.
అమామ్యిలు ఇదద్రు కవలలు అని వారి అచుచ్ గుదిద్న ఒకే ముఖాలు చెపేప్సాయి. విశవ్ం ఎందుకో ఆ కుటుంబం చూసూత్నే ఆపాయ్యత
కలిగింది. గెటిట్ంగ కనెకెట్డ అంటే అరథ్ం అదే నెమో. మీకు షెలట్ర లేకపోతే, మాతో బాటు ఉండండి అని విశవ్ం హోసే తో అనాన్డు. విశవ్ం
ఉనన్ కమూయ్నిటీ పేరు చెపాప్డు.
హోసే తను ఆ ఇండుల్ రెండేళల్ కిర్తం కటిట్నపుప్డు పనిచేశానని, ఈ తుఫానుకు మంచి తలదాచుకునే పర్దేశమేనని వెంటనే విశవ్ంతో
వాళిళ్ంటికి రావడానికి ఒపుప్కునాన్డు. పదే పదే థాంకస్ కూడా చెపాప్డు.
సీతను అడగకుండానే మాట ఇచాచ్ను అయినా సీతకు మనుషుయ్లు కావాలి, తపప్క ఒపుప్కుంటుంది అనన్ నమమ్కంతో సీత తో
మాటాల్డడానికి వాన వైపు దారి తీశాడు విశవ్ం. హోసేకు తమ వాన చూపటిట్, ఫాలో కామనాన్డు.
సీత, ' ఎనదా పేచీ. నిండా లేటు చేసినారు', అంది విశవ్ంతో.
విశవ్ం హోసే , హోసే భారయ్ పిలల్ల గురించి చెపాప్డు. తుఫాన సమయంలో తమ ఇంటోల్ తల దాచుకుంటారని చెపాప్డు. సీతకు ఇలుల్
జనాలతో గలగల లాడుతుండడం తెగ ఇషట్ం. పైగా కవల అమామ్యిలు కూడా వసుత్నాన్రంటే తెగ సంబర పడిపోయింది. విశవ్ం ఇంటోల్ 3
కారుల్ పెటేట్ సదుపాయం ఉండడంతో, హోసే తన టర్క కూడా గరాజి లోనే పెటేట్సాడు.
ఇలుల్ చేరిన తరువాత సీతకు హోసే, జెనిన్ఫర, ఫోల్రా, ఫియోన లను పరిచయం చేశాడు ముందు ఓ అరగంట కొంచెం
మొహమాటంగా ఉనాన్, సీత, విశవ్ం ల ఆపాయ్యత అతిధి మరాయ్దలు చూసి,

సుపరిచతులు లాగా, ఇంటోల్ మనుషుయ్లు లాగా

మారిపోయారు. ఫోల్రా, ఫియోనాలు సీతను వదలడం లేదు. అందుకు తగగ్టుల్, సీత కూడా కబురుల్ చెపూత్, ఆటలు ఆడిసూత్ జెనిన్ఫర తోను
పిలల్తోను నవువ్తూనే ఉంది. హోసే, విశవ్ం టి వి ముందు సోఫాఓ కూరుచ్ని ఇరామ్ లేటెసట్ వివరాలు చూసుత్నాన్రు. నేపులస్ దగగ్ర లాయ్ండ ఫాల
అంటునాన్రు. టి వి లో చూపెడుతునన్ దృశాయ్లు కొంచెం భయాంకరంగానే ఉనాన్యి. ఒకటే గాలి. కొబబ్రి, పామ చెటల్ ఆకులు మటట్లతో
సహా ఒక వైపు వైపోయి ఒదిగి పోయి, చింపిరి జుటుట్నన్ జడ కరర్ అమామ్యిలను గురిత్ంపు చేసుత్నాన్యి. రోడుడ్ పకక్ పారిక్ంగ చేసిన కారుల్ .
మునిగి పోతునాన్యి. ఓ పది నిమిషాల తరువాత, విశవ్ం ఇంటి బయటకి వచిచ్ ఆకాశం వైపు చూసాడు. గత వారం రోజుల వరష్ంతో నెలంతా
చితత్డి గా ఉంది. మేఘాల బాగా కముమ్కొని కొంచెం చీకటిచేసాయి. వరష్ం పడటం లేదు. అదోవిధమైన, మాటలకందని నిశశ్బద్ం. దీనినే ఏమో
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'కాలమ్ బిఫోర ది సాట్రమ్' అంటారు అనుకునాన్డు విశవ్ం. మరో ఆరు గంటలలో తుఫాన ఇంటి మీదపోబోతునన్ది, అంటే నమమ్ శకయ్ం కావటం
లేదు.
అంత మంది పోలో మని ఊరు వదిలి పోయినపుప్డు, తాను తీసుకునన్ నిరణ్యం సరి నేనా అని ఓ నిమిషం సందేహ పడాడ్డు విశవ్ం.
మళీల్ నిరణ్యం తీసుకోవడానికి దోహద పడిన కారణాలను సింహావలోకనం, చేసుకునాన్డు. తాను తీసుకునన్ నిరణ్యం సరి నే అనిపించింది.
ఆలోచనలు కటట్బెటిట్, మళీల్ ఇంటోల్కి వెళాళ్డు విశవ్ం.
డార్యింగ రూమ, కిచెన కలిసే ఉనాన్యి. అలాంటి ఓపెన ఫోర పాల్న ఉనన్ ఇలుల్ కావాలనే చూసి కొనాన్డు. హోసే సౌట్ ముందు
నిలబడి సీతకు, జెనిన్ఫర లకు ఎదో చెపుత్నాన్డు.
సీత విశవ్ం ను చూసి, 'హోసే సమీలు పర్మాదం గా సేసాత్డట,' అంటూ ఆనందంగా చెపిప్ంది.
హోసే లంచ కని కొనిన్ రిసీపులు చెపుత్నాన్డు.
సీతకు టాకో సలాడ అంటే ఇషట్ం. విశవ్కి ఫేహితాలు.
ఇదద్రికి కొంచెం కారంగానే ఉండాలి.
హోసేమిగిలిన వారు కూరగాయలు కట చేయడం వంటి పనులతో సహాయపడుతుంటే

వంటముగించేసాడు. సీత కొనిన్

అపప్డాలు వేయించి, పెరుగు, ఆవకాయ ఫీర్జర లో నుంచి తీసింది. బాసమ్తి రైస కుకక్ర లో వేసిఅనన్ం వండింది. మొతత్ం మీద ఆ ఫూయ్షన
లంచ అందరికి తెగ నచేచ్సింది.
లంచ తరువాత అందరూ టి వి ఎదురుగా కూరుచ్నాన్రు. అపుప్డపుప్డు టీవీ ని చూసుత్నన్, కళళ్పప్గించి ఎవరూ చూడడం లేదు.
పిలల్లు టాటూ, టాటూ అంతో సీత చేత గోరింటాకు పెటిట్ంచుకు నాన్రు. జెనిన్ఫర మెకిస్కో లో తన చినన్నాటి విషయాలు చెపుత్ంటే ఆసకిత్తో
వినన్ది సీత. జెనిన్ఫర అనుభవాలకి, తన అనుభవాలు కూడా ఎంత

దగిగ్రగా ఉనాన్యో సీత తన బాలయ్ సమ్ృతులు గురుత్ తెచుచ్కుంటూ ,

చెపిప్ంది. జెనిన్ఫర తను మళీల్ కమూయ్నిటీ కాలేజి కోరుస్లేమైన చేసేత్ బాగుంటుందంటే, ఆవిడ అభిరుచులు కనుకుక్ని, నరిస్ంగ కోరుస్లు
చేయమని, కొనిన్ కాలేజీల అపిల్కేషన వివరాలు, గూగుల లో వెదికి, జెనీన్ఫర కు టెకస్ట్ చేసింది.
విశవ్ంకు కూడా తన విషయాలు , గొపప్లు చెపప్డం కంటే, ఇతరుల గురించి తెలుసుకోవడం, వీలైతే సహాయ పడడం ఇషట్ం.
మాటలలో హోసే చాలా రకాల పనులు, ఇంటి కపుప్లు వేయడం నుంచి, గడిడ్ కతిత్రించడం , లాయ్ండ సేక్పింగ, చిలల్ర కాంటార్కట్ పనులు
చేశాడని తెలిసింది. ఈ నిలకడ లేని పనులతో పెదద్గా డబుబ్లు మిగలచ్లేదని అరధ్ం అయియ్ంది. తను పెటుట్బడి ఉంటే పర్తీ నెలా గడిడ్ కేసి,
ఎరువులు వేసే లాన మెయింటెనెనస్ కంపనీ పెటాట్లి అని కోరిక అనాన్డు. విశవ్ం మాటలోల్నే దగగ్రునన్ సిర్క్బిల్ంగ పాడ తీసుకుని, కంపెనీ ఎలా
ఇంకారొప్రేట చేయాలి, చినన్ బిజినెస కు ఎంత పెటుట్ బడి ఉండాలి, కాష ఫోల్ లు వార్సి ఇచాచ్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2018

'ఇరు ... మా'

8

బయట తుఫాను ఉదృతం పెరిగినటుల్ంది. టి వి, తమ సంభాషణల కు బాక గౌర్ండ గా గాలి ఆటు పోటుల్ తనకు ఓ లయ ఉనన్టుల్
ఘోషిసుత్నన్ది. సాయంతర్ ఆరు కంతా, తుఫాను నగరం పైకి వచేచ్సింది. పిలల్లు ఆకలి అంటే, వెరైటీ గా ఉంటుందని, హోసే తన టర్క
లోనుంచి గాయ్స గిర్ల తీసి, చికెన, కూరగాయలు గిర్ల చేసి వేడి వేడిగా వడిడ్ంచాడు.
రాతిర్ పది అయియ్ంది. పిలల్లు టీవీ ఎదురుగానే బొంతలు వేసేత్, వాటి మీద పడుకొని నిదర్ పోయారు. జెనిన్ఫర, సీత, హోసే, విశవ్ంలు
నెటిఫ్ల్కస్ లో సినిమాలు చూసూత్, మధయ్ మధయ్లో లోకల టి వి వాతావరణ చానెలస్ చూసూత్ ఉంటే సమయం గడవడం తెలీలేదు. ఉనన్టుండి
బయట హోరు పూరిత్గా ఆగిపోయింది. టి వి లో సాట్రమ్ ఐ నగరం మీద పోతునన్ది అని ఆ నిశశ్బాద్నికి వివరణ ఇసుత్నాన్రు. విశవ్ం హోసే లు
తలుపు తెరిచి బయటకు వెళాల్రు. నిజమే వరష్ం పూరిత్గా ఆగిపోయింది. వివరించలేని, అంతకు ముందెపుప్డు అనుభవించని నిశశ్బద్ం. సీత
జెనీన్ఫరల్ను కూడా ఓ నిమిషం బయటకు వచిచ్ అంతే ఆశచ్రయ్ పడాడ్రు. ఇంటోల్కి వెళిల్నా ఎవవ్రికీ నిదర్ పటట్డం లేదు. తుఫాను మొతత్ం దాటి
పోయేంతవరకు ఈ టి వి ముందే గడుపుదామని ఒకరికొకరు చెపుప్కోకుండానే డిసైడు అయియ్పోయారు. తుఫాను అంతా దాటిపోయింది ఇంక
ఏమి పర్మాదం లేదు అనే సరికి తెలల్వారు జాము మూడు గంటలు అయియ్పోయింది. హోసే కి, జెనిన్ఫర లకు బెడ రూమ చూపెటిట్, టి వి
ఆపేసి, విశవ్ం సీతలు కూడా తమ మాసట్ర బెడ రూమ వెళిల్ పడుకునాన్రు. పిలల్లు టి వి గదిలో అపప్టికే పడుకొని ఉండడంతో వారిని డిసాట్ర్రబ్
చేయలేదు.
పొదుద్న లేసూత్నే ఇంట బయట పర్శాంతంగానే ఉంది. బయట వరష్ం కూడా ఆగిపోయింది. ఫోన తీసి చూసేత్ చాలా వాటస్ అప, టెకస్ట్
మెసేజిలు కనిపించాయి. అందరూ తమ ఇలుల్ ఎలా ఉందో చూసి చెపప్మని ఎంతో ఆదురత్తో రాసు కొనన్ వినన్పాలే. కొంతమంది తో పెదద్గా
పరిచయం కూడా లేదు. విశవ్ం అలా చూదాద్మని తమ కమూయ్నిటీ చుటూట్ మెలల్గా తిరిగి అడిగిన వారి ఇళల్ ఫోటోలు తీసి, ఏమి కాలేదని
వాళల్కు ఊరట సమాధానాలు పంపించాడు. కముమ్నిటీ కొతత్ది కావడంతో అనిన్ ఇళుల్ దృడంగా ఉనాన్యి. మొతత్ం కమూయ్నిటీ తిరిగే సరికి అర
గంట పటిట్ంది. హోసే గరాజి లో ఎదో పని చేసుత్నాన్డు. చూసేత్, గోడ వైపు ఓ కొతత్ పెగ బోరడ్. విశవ్ం తను గరాజిలో అకక్డ, ఇకక్డ పడేసిన
పని ముటుల్ అనిన్ నీట గా ఆ పెగ బోరడ్ మీద సరుద్ తునాన్డు. అబేబ్ ఇదంతా ఎందుకు చేసావు అంటునన్ విశవ్ం తో, మీరెంతో సహాయ పడాడ్రు,
ఈ చినన్ చినన్ పనులు ఇక మీదట కూడా నా మీద వదిలేయండి అని హోసే ఆపాయ్యత తో అనాన్డు.
తమ టైరలర ఇలుల్ ఎలా ఉందో అని హోసే వారి కుటుంబం బేర్కాఫ్సుట్ కూడా చేయకుండా వెంటనే బయలు దేరారు. సీత, పిలల్లకు
అంత తొందరగా విడి పోవడం కషట్ం అనిపిసుత్నన్ది అని ఇటేట్ తెలుసిపోతునన్ది. మళీల్

తీసు కొసాత్మనన్ పార్మిస తో హోసే వాళళ్ని సీత

నుంచి విడ దీయగలిగాడు.
PPP
విశవ్ం, సీతలు 'డాలి' మూయ్జియం రెసాట్రెంట లో కూరుచ్నాన్రు. బయట వరుసగా నాటిన పామ చెటుల్, అటు తరువాత బీచి, బీచి
మీద ఆడుకుంటునన్ పిలల్లు, టానింగ కని కొండ చిలువల లాగా కదలకుండా పడుకునన్ మనుషుయ్లు, పచచ్ల రంగులో సముదర్ం పైన
నీలాకాశం, అకక్డకక్డ తిరుగుతునన్ అతి తెలల్ని పిలల్ మేఘాలు - రెసాట్రెంట అదాద్ల గోడలో నుంచి కనిపిసూత్ తామూ బీచ ముందే
కూరుచ్నటల్ని పిసుత్నన్ది. ఇదే నీరు, గాలి, మేఘాలు ఓ రెండు నెలల కిర్తం ఇరామ్ రూపంలో బెంబేలు ఎతించేసాయి అంటే నమమ్బుదిద్ కావటం
లేదు.
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ఈ రెండు నెలలోను సీత విశవ్ంలో మంచి మారుప్లే తెచాచ్యి. మనకు సహాయం చేయాలని పించినా, తోడు కావాలనుకునన్ ఈ
పర్పంచం పెదద్ది. పర్యతిన్సేత్ మనకు నచిచ్న పని, మనుషుయ్లు దొరుకుతారు. అలా ఆలోచించి, సీత, విశవ్ం లు 'మీలస్ ఆన వీలస్' పోర్గార్ం లో
చేరారు. పర్తీ ఆదివారం మీలస్ పాయ్కెటుల్ ఓ సెంటర లో తీసుకొని, వాన లో పెటుట్కొని, ఇంటోల్నుంచి కదల లేని వారికి అందజేయడం.
ఎకుక్వమంది బాగా వయసుస్ మళిళ్న వారు. అలానే ఇదద్రికి పెయింటింగ అదీ సరిర్యల ఆరట్ అంటే ఇషట్ం కాబటిట్ సాళవ్డర డాలి
మూయ్జియం లో మెంబరుల్గా చేరారు. మెంబెరస్ కని, మూయ్జియంలో ఏవో కారయ్కర్మాలు ఎపుప్డూ జరుగుతూనే ఉంటాయి. పర్సుత్తం 'డాలి' ,
'ఎలాస్' తో చేసిన ఫాషన డిజైన లు పారిస నుంచి మూయ్జియమ కు రావడం తో, చూడాడ్నికి వెళాల్రు.
ఈ మారుప్లతో సమయం ఎలా గడిచిపోతునన్దో తెలియటం లేదు. చాలా మంది కొతత్ వారితో, అందులో కొందరు నచిచ్న వారితో
పరిచయం అయియ్ంది. ఎపుప్డూ తొందరలో ఉండే వనిత తుఫాను తరువాత ఓ సాయంతర్ం వచిచ్ తాము ఎలా తిరుగు పర్యాణంలో టార్ఫిక
జాంలో గంటల కొదీద్ హైవే లో ఇరుకుక్పోయామో, మరొకరు గాయ్స కని ఎంత ఇబబ్ంది పడాడ్రో , జాకిస్ంవిలేల్ కు పోయిన వారు అకక్డెలా నీటి
వరదలోల్ చికుక్కునాన్రో అంటూ కథలు కథలుగా చెపుత్ంటే , పిలల్ల నుంచి ఫోన అంటూ సీత, వనిత మాటలు పూరిత్ గా వినకుండానే, ఇంటోల్కి
వెళిళ్పోయింది. ఎపుప్డూ 'ఇరు మా' అనే సీత నోట, మళీల్ ఆ మాటలు విన లేదే అని కొనిన్ క్షణాలు నిచేచ్షట్ అయియ్ంది వనిత.
లంచ కని ఆరడ్ర చేసిన 'తపస' ముగించి హెజెల నట ఫేల్వరడ్ కాఫీ తాగుతుండగా, సీత ఫోన వైబేర్ట అయియ్ంది. జెనిన్ఫర నుంచి కాల.
పిలల్లు ఫోల్రా, ఫియోనాలు రమమ్ంటునాన్రని వీలైతే వీకెండ ఇంటికి వచిచ్ పొమమ్ని అడిగింది. తుఫాను తరువాత కూడా పిలల్ల వలల్ సీత
జెనీన్ఫరుల్, విశవ్ం హోసే లు తరచుగానే కలిసే వారు. సీత ఇంటికి వెళేల్ దారిలో వాళిళ్ంటికి వచిచ్ కొంత సేపు ఉండి పోతామని చెపిప్ంది.
హోసే వాళళ్ టైరలర పారక్ ఇంటి దగగ్ర దారిలోనే ఉంది. వీళల్ పారక్ నీట గానే ఉంది. అకక్డకక్డ గడిడ్ పిచిచ్గా పెరుతుండడం, కొనిన్
టర్యిలర ఇండల్ముందు జంక అది టైరలర పారక్ అని చెపప్కనే చెపుత్నాన్యి. హోసే టైరలర ఓ పెదద్ బస పొడవుంది. ఒక వైపు కిచెన కం డైనింగ
మరో వైపు ఓ బెడ రూమ. మధయ్లో ఓ వైపు సోఫాలు, టీవీ లు ఉనాన్యి. మధయ్ హాలు లోనే బెడూర్ం ఆనుకొని పిలల్లకు టివ్నస్ కని బంకర
బెడస్ వేశారు. సీతను చూసూత్నే పిలల్లు పరిగెతిత్ వచిచ్ హగ చేసుకునాన్రు. విశవ్ం, హోసే లు కూడా జెనిన్ఫర తో బాటు హాలోల్నే కూరుచ్ని
కబురుల్ చెపుప్కోవడం మొదలెటాట్రు. జెనిన్ఫర కంమూయ్నిటీ కాలేజీలో చేరింది. హోసే కూడా జెనిన్ఫర కాలేజి ముగించిన తరువాత తను
చేరుతానని, పర్సుత్తం విశవ్ం సలహాల వలల్ కాష ఫోల్ బాగుందని చెపాప్డు. సీత తాను పిలల్ల దగగ్ర సాప్నిష పదాలు నేరుచ్కోవాలనడంతో,
పిలల్లు సీత భాష మాటలను గురించి ఆసకిత్ పెంచుకునాన్రు. కొని పదాలు సీత మాటాల్డినటేల్ మిమిక చేసి అందరిని నవివ్ంచే వారు. ఓ గంట
సమయం అటేట్ గడిచిపోయింది. విశవ్ం , సీతలు బయలుదేరుదామని లేచారు. పిలల్లకి సీతతో ఇంకా కొంతసేపు గడపాలని ఉందని వాళళ్
కళల్లోనే తెలుసుత్నన్ది. సీత వీడోక్లు తీసుకుంటూ ఇదద్రి పిలల్లని ఒకేసారి దగగ్ర తీసుకొని హగ చేసుత్ంటే, సీత రెండు చెవులు చెరి ఒకరు
పంచుకొని, సీతకు మాతర్ం వినపడేలా ముకత్ కంఠం తో రెండు పదాలు గుస గుస లాడుతూ చెపాప్రు
'ఇరు మా...'

PPP
COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2018

